
 قیمت فرش سجاده ای برای مسجد

 به فرش سجاده ای نام های دیگری گفته می شود از جمله:

 سجاده فرش ، سجاده نماز ، فرش محرابی ، فرش سجاده ، فرش نمازخانه ، فرش مصلی ، فرش حسینیه

 فرش سجاده ای همان طور که از نام ان پیداست تشکیل شده از دو واژه مرکب فرش وسجاده می باشد.

 در واقع به فرشی که مخصوص مسجد بافت زده می شود فرش سجاده ای گفته می شود.

 امروزه تقریبا تمام مسجاد و حسنیه ها با فرش سجاده ای مفروش می شوند.

 لذا شناخت عوامل موثر بر قیمت فرش سجاده ای برای مسجد مهم می باشد.

 نحوه بافت فرش سجاده ای:

 در طرح و نقشه سجاده نماز است.فرش سجاده ای در واقع یک فرش 

 پس فرش سجاده ای دقیقا روی دستگاه های بافنده فرش ماشینی بافت زده می شود.

 با دو تفاوت اصلی بین فرش سجاده ای و فرش ماشینی:

 یکی در طرح و نقشه 

 یکی در اندازه و سایز 

 انی و دینی می باشد.در واقع طرح و نقشه فرش سجاده ای بر گرفته شده از محراب و طرح های عرف

و اندازه فرش سجاده بصورت رل های مستطیلی شکل است که هم حمل سجاده فرش را آسان می کند و هم تمام مسجد را 

 مفروش می کند.

 پس دستگاه های فرش ماشینی را تبدیل به دستگاه سجاده باف می کنند.

 لذا کیفیت فرش سجاده ای دقیقا به کیفیت فرش ماشینی می باشد.

 قیمت فرش سجاده ای برای مسجد:

عوامل مختلفی بر قیمت فرش سجاده ای دخیل اند که در اینجا عوامل مهم تاثیر گزار بر قیمت سجاده فرش را ذکر میکنیم از 

 جمله:

 نخ فرش سجاده ای 

 شانه سجاده فرش 

 تراکم فرش مسجد 

 پالت رنگ بندی سجاده نماز 

 متراژ سجاده فرش 

 نوع خرید فرش مسجد 

 در زیر تک تک عوامل ذکر شده بر قیمت سجاده فرش کاشان را به جزییات بیان می کنیم.

 نخ فرش سجاده ای:

 یکی از عوامل مهم تعیین کننده قیمت فرش سجاده ای و نیز تعیین کننده کیفیت سجاده فرش نخ آن می باشد.

 و فرش سه نوع نخ بکار می رود:در کل در یک فرش یا سجاده فرش یا گلیم فرشو یا تابل



 نخ خاب یا نخ ریشه 

 نخ تار 

 نخ پود 

 عمده نخی که در بافت سجاده و یا فرش بکار می رود نخ خاب یا نخ ریشه می باشد.

 نخ خاب در واقع هشتاد درصد از بافت سجاده فرش را تشکیل می دهد.

 می باشد.در واقع نخی که در رویه سجاده فرش مشاهده می کنیم همین نخ خاب 

 می شود منظور ما همین نخ خاب یا نخ ریشه می باشد. ماشینی و زمانی که صحبت از نخ سجاده فرش

در بافت فرش یا سجاده فرش ماشینی از الیاف مصنوعی استفاده می شود و تنوه الیاف مصنوعی در بازار فرش ماشینی بسیار 

 زیاد است.

 شرح زیر است:عمده الیاف های مصنوعی به ترتیب کیفیت به 

 الیاف اکرولیک یا اکریلیک هیت ست شده 

 الیاف پلی استر 

  الیافBCF  یا پلی پروپلین 

 الیاف ورژن 

 مسلما که با افزایش کیفیت قیمت سجاده فرش ماشینی نیز افزایش خواهد داشت.

 اما آنچه که برای هیئت امنای مسجد مهم است کیفیت سجاده فرش است.

حیط شلوغی مثل مسجد و حسینیه مفروش می گردد لذا اگر کیفیت قابل قبولی نداشته باشد حتی چرا که سجاده فرش در یک م

 کمتر از یک سال از بین می رود.

اما با انتخاب با کیفیت ترین الیاف مثل الیاف اکرولیک قیمت فرش سجاده ای بسیار باال می رود با توجه به اینکه متراژ سجاده 

 اال می باشد.فرش نیز باال و صد متر به ب

 راهکار شرکت سجاده فرش هم برای یک کیفیت قابل قبول از سجاده فرش و هم یک قیمت مناسب سجاده فرش این است که:

 الیاف ترکیبی در بافت سجاده فرش انتخاب کنند.

 استفاده شود. درصد ( 40درصد ( و پلی استر )  60بدین شکل که ترکیبی از الیاف اکرولیک ) 

 بدین شکل که طرح زمینه ای سجاده فرش از جنس نخ اکرولیک باشد. 

 و طرح های حاشیه ای و کناره فرش سجاده ای از نخ پلی استر انتخاب گردد.

 اینگونه در کنار یک کیفیت خوب از فرش مسجد یک قیمت مناسبی هم از سجاده فرش خواهد شد.

 شانه سجاده فرش:

 ه تعداد گره ها یک متر از عرض سجاده گفته می شود.شانه سجاده فرش یا فرش ماشینی ب

 شانه سجاده فرش تاثیر گذار بر کیفیت نقشه سجاده فرش خواهند بود.

 بطوری که با افزایش شانه سجاده فرش نقشه واضح تر یا به اصطالح ریز بافت تر و دستباف گونه تری خواهیم داشت.

ش مانند فرش ماشینی شلوغ و درهم نیستند و نیاز به شانه باال در سجاده فرش اما باید خاطر نشان کرد طرح های سجاده فر

 نیست.



 تنها با افزایش شانه قیمت سجاده فرش افزایش می یابد و این مورد پسند هیئت امنای مسجد نخواهد بود.

 پیشنهادی شرکت سجاده فرش برای یک فرش مسجد به شرح زیر است: های لذا شانه

  440شانه 

 000انه ش 

  000شانه 

  000شانه طرح 

 

 ، افزایش قیمت در فرش سجاده ای را خواهیم داشت. شانهمسلما با افزایش 

 ا حساب کنید.فرش سجاده ای ر شانهبنابراین موقع خرید سجاده فرش حتما باید یاد بگیرید 

 فرش سجاده ای کافیست سجاده را به پشت کنید. شانهبرای حساب کردن 

 گره داشته باشید. 000باید در یک متر از سجاده فرش  ، باشد 000شانه فرش مسجدی شما سپس اگر شما 

 گره باید داشته باشید. 00سجاده فرش را جدا کنید در این ده سانت حتما  افقس کافیست ده سانت

 

 تراکم سجاده فرش:

 تراکم سجاده فرش یا فرش ماشینی به تعداد گره های عمودی در یک متر از سجاده نماز یا فرش ماشینی گفته می شود.

 تراکم سجاده فرش تاثیر گزار بر کیفیت و فشردگی نخ خاب می باشد.

 زیاد تر شود ، فشردگی نخ خاب بیشتر می شود.بطوری که هرچه تراکم سجاده فرش 

 نکته ای که در تراکم فرش یا سجاده فرش وجود دارد این است که:

با افزایش تراکم فشردگی نخ خاب زیاد می شود در نتیجه از ارتفاع نخ خاب کم می شود و در آخر با تراکم باال فرش نازک تر 

 می شود.

ی مسجد نیست پس اصال در سجاده فرش سراغ تراکم های باال نروید که ضخامت فرش این ویژگی اصال مورد پسند هیئت امنا

 سجاده ای کم شود.

 کاشان به شرح زیر است: مسجدیلذا تراکم های مناسب یک سجاده فرش به پیشنهاد شرکت فرش 

  0000تراکم 

  0000تراکم 

  0000تراکم 

  0000تراکم 

 مسلما با افزایش تراکم ، افزایش قیمت در فرش سجاده ای را خواهیم داشت.

 ا حساب کنید.بنابراین موقع خرید سجاده فرش حتما باید یاد بگیرید تراکم فرش سجاده ای ر

 برای حساب کردن تراکم فرش سجاده ای کافیست سجاده را به پشت کنید.

 گره داشته باشید. 0000باید در یک متر از سجاده فرش  را انتخاب کردید. 0000سپس اگر شما تراکم 



 گره باید داشته باشید. 000عمودی سجاده فرش را جدا کنید در این ده سانت حتما  کافیست ده سانت

 پالت رنگ بندی سجاده نماز:

  ای خاب رنگی در بافت ان می باشد.پالت رنگ بندی سجاده فرش تعداد نخ ه

 نگ خواهند بود.تا ده ر 0تعداد نخ خای رنگی بکار برده شده در بافت یک فرش مسجد متغیر و بین 

 مسلما با افزایش رنگ بندی در بافت فرش مسجد یک نقشه رنگی و زیباتریی از سجاده فرش را شاهد خواهیم بود.

 فرش مسجدی هم افزایش خواهد داشت و طبیعتا با افزایش نخ رنگی فرش سجاده ای قیمت

 با توجه به نقشه ساده سجاده نسبت به فرش احتیاج به یک پالت رنگ بندی گسترده در سجاده فرش نیست. اما

 و اینگونه از هزینه و قیمت فرش سجاده ای نیز کاسته می شود.

 متراژ فرش سجاده ای:

 بر اساس یک متر از سجاده فرش محاسبه می شود. ینیز مانند قیمت فرش ماشین قیمت فرش سجاده ای

 مسلما با افزایش متراژ قیمت سجاده فرش نیز افزایش خواهد داشت.

 متر هستند. 000متراژ های ساده فرش نیز باال و حدود 

پیشنهاد می شود موقع خرید سجاده فرش یک بار دیگر هیئت امنای مسجد شروع به حساب کردن فرش سجاده ای کنند تا کمی و 

 کاستی در متراژ را نداشته باشند.

 نوع خرید فرش سجاده ای مسجدی:

 یکی از عوامل مهم در کیفیت و قیمت فرش مسجدی نوع خرید سجاده فرش می باشد.

 د از سجاده فرش را داریم:در کل سه نوع خری

 خرید مستقیم از درب کارخانه سجاده باف 

 خرید واسطه گری 

 خرید اینترنتی فرش سجاده ای مسجدی 

 پیشنهاد ما در مورد انتخاب نوع خرید سجاده فرش این است که:

 خرید واسطه گری سجاده فرش را بطور کامل کنار بگذارید.

 ه باف را پیدا کنید و حداالمکان به درب کارخانه مراجعه کنید.شرکت های سجاده فرشو سجاد

 از نزدیک شاهد کیفیت نخ و نوع بافت سجاده فرش قرار بگیرید.

 اینگونه یک خرید با اطمینان و در عین حال قیمت مناسب خواهید داشت.

ن واسطه و مستقیم سجاده فرش را تهیه قیمت مناسب مسلما خرید از درب کارخانه سجاده فرش بدین معنا است که شما قیمت بدو

 خواهید کرد.

 اگر به هر دلیلی نتوانسید به درب کارخانه سجاده باف مراجعه کنید.

 آدرس اینترنتی و شبکه های مجازی کارخانجات بافت سجاده فرش را پیدا کنید.



را انتخاب می کنید و اقدام به  با مراجعه به وب سایت فروش سجاده فرش براحتی با یک گوشی همراه طرح مورد نظر خود

 خرید فرش سجاده ای مسجدی می کنید.


